
لتنتفككاء وذهلككك تنفعهككم أن يمكككن ل ؟ تنفعهم فهل الهلهة هذه تنفعهم أن 
:  أوجه عدة من اهلنفع أسباب

لل لل الرض فككي ول اهلسماوات في ذرة مثقال يملكون : ل أو ول ، اسككتقل
واهلظككاهر ، بها تعاهلى اهلله يعينوا معوتنة هلهم وهليس ، مشاركة ذهلك يملكون

فككي اهلنفككع أسككباب أن تعككاهلى اهلله فبين اهلله إذن بعد إل شفاعة هلهم هليس
حال هلبيان استئنافية ) اهلجملة) يملكون (( ل:  فقوهله منتفية الهلهة هذه

(( شككر أو خير من ذرة ) وزن) ذرة مثقال يملكون (( ل، الهلهة هؤلء
ل ذرة مثقككال يملكون ل ، هذا ) صح) الرض في ول السماوات في
اهلمثقككال دون ول اهلمثقككال دون ويملكككون ، الرض في ول اهلسماوات في
أو اهلكككثرة فككي كان سواء مفهوم فل اهلمباهلغة به قصد إذا اهلتقدير لن تنعم
طيب واضح دوتنه ول ) يعني) ذرة مثقال يملكون (( ل فهنا اهلقلة في
نن (( اهلكثرة في نر إإ إف نغ تت نس نم تت هه تن تل إعني نب ةة تسسس رر نن تمسس تلسس تر تف إفسس نغ هه تي رلسس )) ال

آيككة فككي قككال وهلهككذا هلهككم اهللككه يغفككر مككا سبعين من أكثر وهلو]80[اهلتوبة:
ءء:  اهلمنافقين توا تس نم ((  إه نني تل تت تع نر تف نغ تت نس نم تأ هه نم تل نم تأ نر تل إف نغ تت نسسس نم تت ههسس تل

نن تر تل إف نغ هه تي رل نم ال هه كثرة أو قلة هللمباهلغة اهلقيد جاء فإذا]6)[اهلمنافقون:) تل
لا ، مفهوم هله فليس ول اهلسككماوات فككي دوتنها ول ذرة مثقال يملكون ل إذ

ممكا يعطوتننكا هلعلهكم بهكم تنتعلكق هلقلتم ذهلك يملكون كاتنوا وهلو الرض في
؟ الرض فككي أو اهلسماوات في شرك هلهم هل طيب ؟ ل ول صح يملكون

: قككال وهلهككذا ، تنصككيبهم مككن يعطوتننككا هلعلهككم هلقلتككم شرك هلهم كان وهلو ل
لا زائدة ) هذه) (( من ) شركة) شرك من فنيهما لهم (( وما ل هلفظكك

واهلمجككرور اهلجككار وخككبره مككؤخر ) مبتككدأ) (( شركفككك هذا وعلى معنى
تما (( ، الرض في ول اهلسماوات في ) ماهلهم) لهم (( وما اهلمقدم هه تو تل

نم((  ) تعاهلى) هه نن إم نن(( الهلهة ) من)   إم رر   إهني منهسسم لهم (( وما )) تظ
لا) ظهنير (( من) ) ظهنير من (( من قلنا كما إعرابها في تنقول ) أيض

لا ) زائدة) (( من ) أي) شرك مككؤخر ) مبتككدأ) (( ظهنيرو معنى ل هلفظ
نل:  تعاهلى قال كما اهلمعين بمعنى واهلظهير هق إن ((  إئ إت تل تعسس تم تت نج هس ا إلُسنسس ا
نن إج نل تل ى توا نن تع هتوا تأ نأ إل تي نث إم تذا إب إن ته نرنآ هق نل تن ل ا هتو نأ إه تي إل نث إم نو إب تل تن تو تكسسا

نم هه هض نع رض تب نع تب ةرا إل إهني لا]88)[السراء:) تظ معوتنككة اهللككه مككع هلهككم هليككس إذ
إيككش؟ مككن هلننفككع معوتنتنككا عوض أعطنا ويقوهلون بها اهلله على يدهلوا حتى
. معين ظهير من منهم هلهم وما اهلله مع مساعدة هلهم ما ، يدعوتنا من

تول هع ((  تف هة تتن تع تفا رش هه ال تد نن تشككفع آهلهتهككم : إن هلقككوهلهم رد ) تعككاهلى) إع
رل((  عنده إإ نن   تم تن إل إذ هأذن وضككمها اهلهمزة ) بفتح) تأ ) إذا) فنيهسسا له (( 
لا تملك ل آهلهتنا : تنعم قاهلوا هليككس آهلهتنككا الرض في ول اهلسماوات في شيئ
((:  قككال كمككا تشكفع هلكنهككا اهللككه تعيككن هلككم آهلهتنككا اهللككه مككع مشكاركة هلهككا

تن هلو هقو تي إء ت هؤل تُسنا ته هؤ تعا تف تد هش نن إه إع رلسس اهللككه قطككع تشككفع]18[يككوتنس:)) ال
تول الخيرة اهلوسيلة هذه هع ((  تف هة تتن تع تفا رش هه ال تد نن رل إع نن إإ تم تن إل إذ هه تأ )) تل
لا ؟ يأذن أن يمكن وهل اهلله إذن بعد إل تشفع أن تستطيع ما الهلهة هذه إذ
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نم:  يقككول وتعككاهلى سككبحاتنه اهللككه لن يمكككن ل تكسس تو نن ((  رك إمسس تلسس إفسسي تم
إت توا تم رس إني ل ال نغ نم هت هه هت تع تفا ةئا تش نني رل تش نن إإ إد إم نع نن تب تن تأ تذ نأ هه تي رل نن ال تم إل

هء تشا تض ى تي نر تي تن تول ((:  وجككل عككز ويقول]26)[اهلنجم:) تو هعو تف نشسس رل تي إإ
إن تم تض ى إل تت نر عككن يرضككى ل وتعككاهلى سبحاتنه أتنه ومعلوم]28)[التنبياء:) ا

بككه يتعلككق مككا جميع أن فتبين ، فيهم يشفع أن ول يشفعوا أن ل اهلكافرين
اهلتي السباب فإن ممتنع وكله باطل كله اهلله مع شركهم في اهلمشركون

لل : اهلملك تنعدها أربعة أمور من واحد بها ينتفعوا أن يمكن اهلملك ، استقل
هككذه عبككادة فككي منتفيككة الربعككة هككذه وكككل اهلشفاعة ، العاتنة ، مشاركة
ه يتشكبث سكبب ككل جميكع فاتنقطع اهلله دون من اهلمدعوة اهلمشكركون ب

هككو لتنككه وحككده تعككاهلى هلله ؟ هلمن واهلدعاء اهلعبادة تكون أن فيجب وحينئذ
عنده اهلشفاعة ؟ اهلشفاعة ماهي طيب ، والرض اهلسماوات ملك هله اهلذي

لا اهلفرد : جعل اهللغة في اهلشفاعة ، لا اهلوتر جعل أو شفع هو واهلشفيع شفع
دد فضموا اهلوتر فككي هلكنهكا ، وهكككذا ةثلةثكة إهلككى واحككد وضككم واحككد إهلى واح

اهلشفاعة هذه ، مضرة دفع أو منفعة جلب في هللغير : اهلتوسط الصطل ح
لهككل فاهلشكفاعة ، مضككرة دفككع أو هلكه منفعة بجلب إما هلغيرك تتوسط أن

أل اهلنار استحق فيمن واهلشفاعة ، منفعة جلب في اهلجنة دخول هي اهلجنة
اهلشككفاعة تخككرج فل اهلضككرر هلدفع شفاعة هذه يخرج دخلها وفيمن يدخلها

شككفع إتنسككان طيب اهلضرر هلدفع وإما اهلنفع هلجلب : إما المرين هذين عن
غرامة عنه تدفع أن هلشخص شفع ، منفعة جلب ةثبته تعلم أن في هلشخض

هنككا ) الذن) هأذن (( أو) ) تأذن من (( إل:  وقككوهله ، مضككرة دفككع هذه
يشككفع أن فككي هله اهلله رخص هلمن إل يعني اهلكوتني ؟ اهلشرعي ول اهلكوتني
لا تعاهلى اهلله يكون أن الذن وشرط هله واهلمشفوع إيش؟ اهلشافع عن راضي
لا هللشافع كرامة وتعاهلى سبحاتنه فيها فيأذن باهلمشفوع ورحمة هلفضله وبياتن

. أعلم واهلله إهليه وإحساتنا هله
....  هنا ) اهلدعاء) الله دون (( من

ند وجل عز اهلله يقول  تق تل تو تق ((  رد نم تص إه نني تل هس تع إلني نب هه إإ رن هه تظ هعو تب رت )) تفا
باهلكككذب ويوصككف باهلصككدق يوصككف إبليككس أن هذا من يستفاد]20[سبأ:

تما (( تعككاهلى اهللككه قككال اهلكككذب ؟ هلككه اهللزم اهلوصككف ومككاهو هم تو هه هد إعسس تي
هن تطا نني رش رل ال ةرا إإ هرو عليككه اهللككه صككلى اهلنككبي وقككال]120)[اهلنسككاء:) هغسس

. يصدق قد  وهلكن) كذوب وهو ( صدقك:  وسلم
اهلشيطان تسليط في وجل عز اهلله حكمة : بيان اهلكريمة الية فوائد ومن
، يككؤمن ل ممككن هلها فيعمل بالخرة يؤمن من يعلم أن وهي آدم بني على

تما:  هلقككوهله يعمل فل شك في يكون واهلذي تو تن ((  هه تكسسا نم تلسس إهسس نني تل نن تع إمسس
رن تطا نل رل هس تم إإ تل نع تن ) .) إل

(( هلقككوهله اهلشيطان اتباع عن حاجز اليمان : أن اهلكريمة الية فوائد ومن
هه هعو تب رت رل تفا ةقا إإ إري تن تف تن إم إنني إم نؤ هم نل لا بكم يمر  وهلهذا)) ا لا ، كثير مككا كككثير

واهليوم باهلله يؤمن كان من ، وكذا كذا يكون حتى أحدكم يؤمن ل بكم يمر
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عككن حككاجز اليمان أن على يدل مما ، كذا كذا فليفعل أو وكذا كذا فليقل
. طيب واهلسلم اهلصلة عليهم اهلرسل هدي لتباع وموجب اهلشيطان اتباع

: هلقككوهله ضككال هلكككل إمككام اهلشككيطان : أن اهلكريمككة اليككة فوائككد ومككن
. هله متبعون وهم اهلشيطان إمامهم اهلضاهلين ) فكل) (( فاتبعوه

وأن ) هللتبعيككض) (( من بككأن قلنككا إذا : علككى اهلكريمككة اليككة فوائد ومن
يتبككع قككد اهلمككؤمنين بعككض : أن فوائدها من اهلمطلق التباع بالتباع اهلمراد

لا أمككس لتنككه المور بعض في اهلشيطان السككتثناء يكككون ربمككا قلنككا أحياتنكك
لل فككي اهلشككيطان يتبعون قد اهلمؤمنين بعض أن ) إذ) (( من وتكون متص
يشسسرب ول بشسسماله أحسسدكم يأكسسل ( ل:  ذهلككك مثككال المككور بعككض

فعككل  إذا) بشماله ويشرب بشماله يأكل الشنيطان فإن بشماله
لا صار ذهلك أحد الكككل : تحريككم اهلراجككح اهلقككول كككان وهلهاذ هللشيطان متبع

والتنسككان حككرام هككو بككل مكروهككا هليس وأتنه باهلشمال واهلشرب باهلشمال
لا يكون ذهلك عاصكي لا ككان إذا إل تنعكم ب لا أفنكدين لا تقكدمي يأككل فكإتنه حضكاري

أكلككت إذا اهلشككمال علككى اهلكلم هلكككن تخككاهلف مككا اهلشككوكة ل ، باهلشككمال
اهلمشكككلة هككي هذه باهليسار أكلت إذا هلكن يهم ما شوك بثل ث كل باهليمين

تقككدم كككل هليس وهلكن تنعم وحضاريون تقدميون أتنهم فاعلوها يزعم اهلذي
لا هم:  فرعككون عن يقول اهلله فإن محمود هد نق تي هه ((  تم نو تم تقسس نو إة تيسس تمسس تنيا إق نل ا

هم هه تد تر نو تأ تر تف رنا تس ال نئ إب هد تو نر إو نل هد ا هرو نو تمسس نل لا طيككب]98)[هككود:) ا علككى إذ
لل الستثناء يكون ) هللتبعيض) (( من : أن الخير اهلقول هذا ويكككون متصكك

. اهلكامل التباع ل اهلشيطان اتباع من شيء اهلمؤمنين هلبعض
)) لنعلم (( إل:  هلقككوهله اهللككه علككم : إةثبككات اهلكريمككة اليككة فوائد ومن 

إهلككى ينقسككم أتنككه أمككس هلنككا سككبق بككاهلموجودات تعككاهلى اهللككه علككم وتعلق
بعككد بهككا فككاهلتعلق اهلوجككود بعد بها وتعلق ، اهلوجود قبل بها : تعلق قسمين
أتنككه بهككا علمككه تعلككق يكون والول ، واقع أمر علم بها علمه يكون اهلوجود

ظاهرهككا إن حيككث الية هذه مثل في الشكال يزول وبهذا سيقع بما علم
وتعككاهلى سككبحاتنه اهللككه أن تنعلككم لن وتعككاهلى سككبحاتنه اهللككه علم تجدد يفيد

لا شيء بكل محيط لل علم لا أز بعد إل اهلشيء يعلم ل اهلله أن ظن ومن وأبد
. تنعم كفر فقد وجوده

أتنككا ، تؤخككذ بهككا اليمككان ووجككوب الخرة : إةثبات اهلكريمة الية فوائد ومن
 ؟ تؤخذ منين ، مستر ح اهلظاهر هذا ال خ بشوف
: .....  اهلطاهلب
الا طيككب ؟ فيه تفكر أتنت وإيش : أياهلشيخ ووجككوب الخككرة إةثبككات فيككه إذ

. تنعم بها اليمان
((:  هلقوهله كفر اهليقين فيه يجب فيما اهلشك : أن اهلكريمة الية فوائد ومن

تقككول قككد لتنككه هلهككا منكر هو ممن يقل ) وهلم) شك في منها هو ممن
هلكككن بككالخرة يكفككر قبله : اهللي يقول كان يؤمن قال هلما إتنه اهلحال ظاهر
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مكا أن وهككو فائككدة منهكا ) هلنسككتفيد) شك في منها هو (( ممن:  قال
لا كالتنكار فيه اهلشك يكون اهليقين فيه يطلب . تنعم كفر
يككا تؤخذ شيء هلكل ومراقبته اهلله رعاية : عموم اهلكريمة الية فوائد ومن
 ؟ منين فهد

:  اهلطاهلب
. ) صح) حفنيظ شيء كل عل ى (( وربك: اهلشيخ

تنعككم ، وعامككة خاصككة إهلككى تنقسم وجل عز اهلله ربوبية : أن فوائدها ومن
شسسيء كسسل علسس ى (( وربك:  هلقككوهله خاصككة وإهلككى أخص إهلى واهلخاصة
وجككل عككز اهللككه ربوببككة فككإن اهلخاصككة مككن أخككص ربوبية ) فهذه) حفنيظ
وربككوبيته تنعم ، اهلمؤمنين هلعموم ربوبيته من أخص كالتنبياء عباده هلخواص

تما شككوف  اهلنككاس هلعامككة ربككوبيته مككن أخص هللمؤمنين رُسن إإ هت ((  نر إمسس نن هأ تأ

تد هب نع رب تأ إه تر إذ إة ته تد نل تب نل إذ ي ا رل تها ا تم رر  ؟ عامة ول  خاصة]91[اهلنمل:)) تح
:  اهلطاهلب
رب((  عامة كيف خاصة اهلبلدة هذه رب ، إخوان : يا اهلشيخ إه تر إذ إة ته تد نل تب نل ا
إذ ي رل تها ا تم رر دذ ) بعد) تح اختصاص توهم قد هنا اهلخاصة اهلربوبية كاتنت هلما إ

هه ((:  قال هذا بعد ، اهلبلدة هلهذه ربوبيته تل نل تو رء هك ني طيككب ، ) عامككة) تش
إل وجل عز اهلله قال ةثم هق هعوا ((  ند تن ا إذي رل نم ا هتسس نم تع نن تز إن إمسس إه هدو رلسس )) ال

أتنه يعلم فيما هللمناظر اهلتحدي اهلمناظرة في ينبغي أتنه على دهليل هذا في
إل:  هلقوهله يكون هلن هق هعوا ((  ند تن ا إذي رل نم ا هت نم تع دعاة كل على ) فيجب) تز

لا هلباطلهم يبرزوا بأن اهلمبطلين هؤلء يتحدوا أن حق وهككذا اهلنفككي من شيئ
لا يكون اهلشرك في أتنه كما اهلككداعي يكككون أن ينبغككي فككإتنه دوتنككه فيما أيض
هلككم من لن فيها اهلجدل يستطيع حتى بالمور علم على وجل عز اهلله إهلى
تنعككم اهلخصم مقابلة من يتمكن ول حيران سيقف فإتنه فيها علم على يكن

.
تملك ل اهلله دون من اهلمدعوة الصنام هذه : أن اهلكريمة الية فوائد ومن
لا لا تملك فل هلنفسها شيئ ول اهلملك في شرك ول ملك هلها هليس هلغيرها شيئ

تن  ل(( واضككح هككذا فككي والمر ، شفاعة ول تصرف على معاوتنة هكو إل نم تي
تل تقا نث رة إم رر إت إفي تذ توا تم رس إض إفي تول ال نر ل

ت تما ا نم تو ههسس تمسسا تل إه نن إفني إمسس
رك نر تمسسا إشسس هه تو نم(( هللككه مككا ) أي) تلسس ههسس نن إم نن   رر إمسس إهنيسس تول* تظ هع    تفسس تتن

هة تع تفا رش هه ال تد نن رل إع نن إإ تم تن إل إذ هه تأ ) .) تل
هع تول(( :  هلقوهله اهلله بإذن اهلشفاعة : إةثبات اهلكريمة الية فوائد ومن تف تتن

هة تع تفا رش هه ال تد نن رل إع نن إإ تم تن إل إذ هه تأ لا تنفككع ل اهلشفاعة كاتنت ) وهلو) تل مطلقكك
لا تنفع كاتنت وهلو الستثناء صح ما كككاتنت هلككو اتنتبككه ، اهلنفككي صككح مككا مطلقكك

لا اهلشفاعة كككاتنت وهلككو ، اهلنفي صح ما يأذن هلم أم فيها اهلله أذن تنفع مطلق
لا تنفع لا ، الستثناء صح ما مطلق . اهلله بإذن تنفع فهي إذ

هع تول((  اهليوم درس مبتدأ هذا إن اهلشفاعة طيب   تف هة تتن تع تفا رش هه ال تد نن إع
رل(( اهلله عند ) أي) إإ نن   تم تن إل إذ هه تأ هع ل((  ) وهنا) تل تف هة تتن تع تفا رش هه ال تد نن إع
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رل نن إإ تم تن إل إذ هه تأ كمال وهو لةثبات متضمن هنا فاهلنفي سلطاتنه ) هلكمال) تل
إهليه اهلمشفوع اهلملك عند أحد يتكلم أل اهلسلطان كمال من لن اهلسلطان

لا فككي وكككان اهلنككاس عنككد هيبككة ذا كككان إذا التنسككان تجد وهلهذا بإذتنه إل أبد
مكا هيبككة ذا كان إذا اهلسلطان وتجد هله هيبة يتكلمون ل اهلناس تجد مجلس

لا أخيه مع ول جلوسه مكان في يتكلم يقدر أحد فلكمككال يهككابوتنه لتنككه سر
بكه عبكاده أخص حتى بإذتنه إل يشفع أحد يستطيع ل وجل عز اهلله سلطان

إل يشككفع أن يمكككن ل وسككلم عليه اهلله صلى محمد وأخصهم التنبياء وهم
يجعككل تعككاهلى اهللككه فككإن اهلقيامككة يككوم اهلرحمة مقام في حتى اهلله أذن إذا

واهلغككم اهلهككم شككدة وعنككد اهلرحمككة مقام في ، اهلخلق بها يرحم رحمة مائة
إل وسككلم عليككه اهللككه صلى اهلرسول يشفع يمكن ما اهلله هلرحمة اهلمقتضي

لا اهلله بإذن إذا وجككل عككز اهللككه سككلطان هلكمال ؟ هلماذا جماعة يا واضح أبد
اهلله عند اهلمكروهة الصنام هذه فهل ، اهلله بإذن إل تنفع ل اهلشفاعة كاتنت

لا عنده اهلمنحطة لا تشفع أن يمكن هل قدر لا ؟ هلعابديه عليه عيسى حتى أبد
: اهلقيامككة يككوم يقككول وهلهككذا هلعابككديه يشككفع أن يمكككن ل واهلسككلم اهلصلة
تما هت ((  نل نم هق هه رل تل إني تما إإ تت نر تم إه تأ إن إب هدوا تأ هب نع ته ا رل ببسسي ال نم تر هكسس رب تر )) تو

تول هلهككم يشفع أن يمكن ول]117[اهلمائدة: هع ((  تف هة تتن تع تفا رشسس هه ال تد ننسس إع
رل نن إإ تم تن إل إذ هه تأ إذا إل يككأذن ل اهلله أن اهلماضي اهلدرس في سبق ) وقد) تل

نم:  تعككاهلى اهللككه قال اهلشفاعة أهل من هله واهلمشفوع اهلشافع كان تكسس تو  ))
نن رك إم تل إت إفي تم توا تم رس إني ل ال نغ نم هت هه هت تع تفا ةئا تش نني رل تش نن إإ إد إمسس نعسس نن تب تأ

تن تذ نأ هه تي رل نن ال تم هء إل تشا تض ى تي نر تي تول ((:  وجككل عككز وقال]26)[اهلنجم:) تو
تن هعو تف نش رل تي إن إإ تم تض ى إل تت نر : " إن اهلعلمككاء قككال وهلهككذا]28)[التنبيككاء:) ا

هلككه اهلمشككفوع عن ورضاه اهلشافع عن اهلله " : رضا ةثلةثة اهلشفاعة شروط
رت ى(( :  تعاهلى اهلله قال  ، تنعم باهلشفاعة : إذتنه واهلثاهلث تذا تح تع إإ بز نن هف تعسس

نم إه إب هلو هلوا هق تذا تقا تل تما نم تقا هك نب وهليسككت ابتدائيككة ) هنككا) (( حسست ى) ) تر
معككاتني وهلهككا هللتعليككل وتككأتي هللبتككداء وتككأتي هللغايككة تككأتي حككتى لن غائية

اهلمغنككي أعنككي اهلمغني كتاب إهلى فليرجع عليها اهلوقوف أحب من متعددة
رت ى(( :  يقككول اهلعلككم هلطككاهلب مفيد فإتنه اهلله رحمه هشام لبن اهللبيب تح

تذا تع إإ بز بزع قراءتان ) فيها) هف هف رزع ) _ و) ((  تف : اهلمؤهلككف قال ) كما) (( 
عككن أو اهلخلككق قلوب ) أي) قلوبهم (( عن واهلمفعول هللفاعل " باهلبناء
بيككاتنهم اهللككه شككاء إن وسككيأتي اهلعلككم لهككل قككولن فيهككا اهلملئكككة قلككوب

" فيهككا بككالذن اهلفككزع عنهككا : " كشككف ) قككال) قلسسوبهم عسسن (( فزع
رزع تف إزع ) و) ((  هف ززع وهليس ، اهلفزع أزال ) بمعنى) ((  أهلحككق بمعنككى فكك

لل هناك لن اهلسلب به يراد فعل وهو أزاهله بمعنى بل اهلفزع بهككا يككراد أفعا
" اهلبعيككر قككرض قككوهلهم : " ومن قال اهلمعنى هذا ضد يعني اهلمعنى سلب
اهلبعيككر تعرفككون ....واهللككه تنعككم اهلقككراض منهككم أزال ؟ قككرض معنى إيش

، تعرفهككا اهلبعيككر ، معككروف واهلقككراض معككروف ، فيهككا اهللككي واهلقككراض
تككرظ تنعككم صككغيرة حشككرة دابككة اهلبعير جلد في يكون شيء هذا اهلقراض
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هككو التنسككان فككي اهلقمككل مثل ل ، ل جراد اسمه منها اهلدم وتشرب اهلبعير
. البل قمل

...... : يمسك اهلطاهلب
لا يطلقككه عاد ما اهلجلد مسك إذا هو تنعم : أي اهلشيخ تمسكككه كنككت إل أبككد
وتنشككوف اهلككبر علككى تنطلككع ربمككا اهللككه شككاء إن حال كل على ، جر وتجره
معنككاه هككو مككا بعير قرض أن اهلمهم طيب ، إياه وتنريك قراض فيها باهلعين
ززع عنهككا أزاهلككه معنككاه ، فيهككا اهلقراض وضع هف ) أو) قلسسوبهم عسسن (( ف

رزع تف ) قككال) قلسسوبهم (( عن ، اهلفككزع أزال ) يعني) قلوبهم عن (( 
هنككا اهلضككمير فيكون هذا وعلى اهلشفاعة في " أي فيها : " بالذن اهلمؤهلف

لا واهلغككم واهلكرب اهلهم من هله اهلمشفوع هلحق يعني هله اهلمشفوع على عائد
عككن اهلفككزع زال اهلشككفاعة فككي اهلله فأذن واهلفزع اهلخوف وكذهلك هلحقه ما

) ") قلسوبهم عسن فسزع إذا (( حست ى:  قككال اهلفرج قرب لتنه اهلقلوب
هلوا(("  فيها بالذن تقا لا هلبعض ) بعضهم)   هلوا (( استبشار تذا تقا تل تما تقسسا
نم هك نب هلوا(( اهلشككفاعة فككي ) أي) تر تقا فيهككا أذن قككد أي اهلحككق ) اهلقككول)  

تو(( هه تو ني   إل تع نل هر(( باهلقهر خلقه ) فوق) ا إبني تك نل أفادتنا ، اتنتبه ،  اهلعظيم))  ا
هله اهلمشفوع من على ) يعود) (( بهم في اهلضمير أن اهلله رحمه اهلمؤهلف

غيككر مككن أو ذتنوبه من واهلخوف اهلفزع يلحقه اهلشفاعة قبل اهلمشفوع فإن
: ذهلككك يقول اهلله قال : ماذا وقاهلوا اهلفزع زال اهلشفاعة في أذن فإذا ذهلك

(( الحق ، اهلحق قول قاهلوا ) أي) الحق (( قالوا هلبعض بعضهم فيقول
هككو الخبككار فككي اهلحككق أن هلنا سبق وقد هلمحله اهلموافق اهلثابت ) بمعنى)

نت:   تعككاهلى اهللككه قال كما  اهلعدل هو الحكام في واهلحق اهلصدق رمسس تت تو  ))
هة تم إل تك تك بب ةقا تر ند ةل إص ند تع تل ل تو بد تب إه هم إت تما إل تك تو إل هه هع تو إمني رس هم ال إلنيسس تع نل )) ا

فككي اهلضككمير أن علككى اهلمؤهلككف إهليككه ذهككب مككا هككذا طيككب]115[التنعام:
وهكو اهلفكزع إزاهلكة بمعنكى اهلتفزيكع وأن هلكه اهلمشكفوع إهلكى يعكود قلكوبهم
فككي ةثبككت قككد هلكككن يأبككاه ل واهلسككياق تنعككم اهلشككفاعة مككن بككالذن اهلخوف
ذهلككك غيككر بككه اهلمككراد أن واهلسلم اهلصلة عليه اهلنبي عن اهلصحيح اهلحديث

صككعقوا بككاهلوحي اهلله تكلم إذا ، اهلله عند هم اهلذين اهلملئكة به اهلمراد وأن
ززع صعقوا فإذا يتسككاءهلون صككاروا ةثم عنها اهلفزع إزيل يعني قلوبهم عن فف
اهلسككنة جككاءت " وإذا اهلكبير اهلعلي وهو اهلحق : " قال فيقال اهلله قال ماذا

علككى دل إذا اهلقككرآن إن قلنا أن سبق أتننا على أوهلى كاتنت اهلقرآن بتفسير
ممككا وأعظككم أوسككع لتنككه اهلمعاتني جميع على حمل تتناقض ل معاتني عدة
الخككر اهلفكككر ويصككل شيء إهلى فكري يصل فقد ، التنسان فكر إهليه يصل
هككذه تحتمككل كلهككا واليككة ةثككاهلث شككيء إهلككى اهلثككاهلث وفكر آخر شيء إهلى

يحمل أن يجب فإتنه معنى إل يحتمل ل كان إذا أما ، عليها فتحمل اهلمعاتني
عكن فكزع إذا : حكتى اهلعلكم أهكل بعكض وقكال عليكه اهلكدهليل قكام ما على

فزع إذا وهلكن اهلشفاعة عند اهلقيامة يوم هليس هو " ما اهلموت عند قلوبهم
عككن فيفككزع يكرد قكد ككان وإن ضككعيف هكذا هلكككن اهلموت عند قلوبهم عن
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((:  قككال مككاذا غككرق حين فرعون فإن باهلحق ويعترف اهلموت عند اهلقلب
رت ى تذا تح هه إإ تك تر ند أ

هق ت تر تغ نل تل ا هت تقا نن تم هه نآ رُسن ته ل تأ تل رل إإ إذ ي إإ رل نت ا تن تم إه نآ هنوا إب تب
تل إئني ترا نسس تُسنسسا إإ تأ تن تو تن إمسس إمني إل نسس هم نل سككبحاتنه اهللككه وقككال]90)[يككوتنس:) ا

رما:  وتعاهلى تل تف نوا ((  تأ تنا تر تس نأ هلوا تب رنا تقا تم إه نآ رل هه إبال تد نحسس تُسنسسا تو نر تف تك تمسسا تو إب
رنا إه هك تن إب إكني إر نش بيككن دائرة فالية ضعيف اهلمعنى هذا هلكن]84)[غافر:) هم
لا داهلة وهي اهلصحيح اهلحديث به ةثبت وما اهلمؤهلف قاهله ما جاء ما على قطع
وقككوهله  اليككة تأبككاه ول محتمل فهو اهلمؤهلف ذكره وما اهلصحيح اهلحديث به

لا ) مككا) (( الحسسق) ) الحسسق (( قسسالوا:  تعككاهلى صككفة إيككش؟ ؟ إعرابهكك
يصككح ول ، اهلحككق اهلقككول قاهلوا تنعم اهلحق اهلقول قاهلوا أي محذوف هلمصدر

، اهلجملككة بمعنى ما أو جملة إل ينصب ل اهلقول لن هلقال مفعول تكون أن
تل:  تعككاهلى كقككوهله جملككة إل ، بمعناهككا أو جملككة إل ينصب ل اهلقول تقا  ))
بُسني هد إإ نب إه تع رل أو ، ) جملككة) اللسسه عبسد (( إُسنسسي ؟ اهلقككول مقول ) أين) ال

. : قلت كقوهلك اهلجملة بمعنى
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